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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
حمد وعلـى مهللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا  بسم

 آله وصحبه أجمعين.
ْ  ِنن  : "بـاب مـا جـاي اـر الريـاي، وقـعل هللا تعـالى: -رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمام  ا َبَشـر  َمـا َأَنـ}ُقـ

ُلُكم  ُيعَحى ِنَلر  َأن َما ِنَلُهُكم  ِنَله  وَ  ث  {من د   -رضـر هللا عنـه–. وعن أبـر هريـرة اآلية [110]الكهف: احن
، َمن  َعمن »مراعًعا، قال هللا تعالى:  كن ر  َرَكاين َعنن الش ن َنى الشُّ ـ َْ َعَملً َأَنا َأغ  َرَك َمعن ـرن ، َأش  ر انيـهن َغي 

َكهُ  ر  ُتُه َوشن  رواه مسلم. «َتَرك 
ــر وعــن ــه– ســعيد   أب ــ -رضــر هللا عن ــُرُكم  َأََل ُأخ  »: امراعًع ــَعُ  عَ ببن ــَع َأخ  ــا ُه ــَم ن  ُكم  عن ــي  ــَن َل دن  من

؟ الن ج  يحن الد  جُ »: قال ،بلى: قالعا «ال َمسن ُك ال َخفنرُّ َيُقعُم الر  ر  ي ننُ ُْ َاُيَصـل ن الش ن َصـَلَتَه، لنَمـا َيـَر   ر َاُيـََ
  ْ  رواه أحمد. «منن  َنَظرن َرُج
 ايه مسائْ: 

 األولى: تفسير آية الكهف.
 .هللا لغير شري   دخله ِذا الصالح العمْ رد ار العظيم األمرهذا  :الثانية
 .الغنى كمال وهع لذلك، المعجب السبب ذكر :الثالثة
 .الشركاي خير أنه األسباب من أن :لرابعةا

 .الرياي من أصحابه على -صلى هللا عليه وسلم– النبر خع  :الخامسة
 ."هلل المري صلرن يُ  أن ذلك راس   أنه :السادسة
 .أن ُيصلي  

 ".رجْ نظر من ير   لما َينهايُ  لكن ،هلل المري صلرَ يُ  أن ذلك راس   أنه"
ه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب

 أجمعين، أما بعد:
ــاب مــا جــاي اــر الر فووي كبوواب والبوحيوودو  -رحمووه هللا–فيقوووا اامووام الُم وود   ــاي""ب ماة الريووام موورا ي

ومالحظووة الريوور موون الم لووو ين بعمووه ال يوور، و ووله المووراماة والنظوور  وود ت ووون موون أصووه العمووه 
ّ َ ُيصوووولي موووون أجووووه النووووان، و وووولا صووووني  المنووووافقين  ُكُروَن  ــــاَي َوََل َيــــذ    َقلنــــيًل{ ِنَل  }ُيــــَراُيوَن الن 

ـَلةن َقـامُ  ،[142]النساي: د  ود ُُوجو [142سـاي:]الن ن ـاَي{عا ُكَسـاَلى ُيـَراُيوَن ال}َوإنَذا َقـاُمعا ِنَلـى الص 
ل نووه ي بلووف عوون المنووافقين، بوو ن المنوواف  الريووام موون  ،موون نووين المسوولمين موون ُبصووف ن ووله الصوو ة

أصه العمه أو في أصه العمه ما  ام ُيصلي؛ إال ِلما ُرى من نظور النوان إليوه، ولووال مون ُنظور 
 إليه لما صلى. 

يقووم كسوالن  -عليه الصوالة والسوالم–ه شيٌم من ذلك، و لا اللي خافه النبي المسلم  د يحصه ل
ألسباب إما س ر، وإما تعب، وإموا موري يقووم إلوى الصوالة و وو كسوالن، ل ون لوو فعوه موا أرشوده 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ـــُد »مووون األذكوووار البوووي ُتقووواا عنووودما يسوووبيق  مووون النووووم  -عليوووه الصوووالة والسوووالم–إليوووه النبوووي  َيع قن
ــى َطاُن َعَل ــي  ــد   الش  ََ ُعَق ــَل ُكم  َث ــدن ــةن َأَح فوو ن  ووام وذكوور هللا انحلووو عقوودة، وإذا تو وو  انحلووو  ،«َقاانَي

عقووودة، وإذا صووولى انحلوووو العقووود كل وووا، وأصوووب، نإووويبحا بيوووب الووون  ، وإال أصوووب، خبيووو  الووون   
ن كسالن، فالِلكر ومالزمة األذكار الوار ة في موابن ا  ي الُعدة البي ُيسب عد ن ا ِلموا ُنووب اانسوا

 في حياته.
أتى  لا الريام على أصوه توحيوده فق وى عليوه؛  ، لا المناف  اللي ما صلى إال من أجه من ُراه 

 ولللك عقابه أنه في الدرك األس ه من النار.
المسوولم الوولي ُيإووبه المنوواف  فووي ال سووه، و وود ُوجوود الريووام، ل وون ال ُُوجوود موون أصووه العمووه، أصووه 

 رة أحد أو لم يكن بح رة أحد لوو خلوى نن سوه صولى نن سوه العمه هلل، ف و ُيصلي سواٌم كان بح
ب ووالا المنوواف ، ل وون  وود ت  ووو ن سووه إلووى موون ُووراه موون الم لووو ين، فُيوو ين صووالته، و وولا الإوورك 
األصرر و و يبرأ على المسلم، وال شك أنه إذا كان الإرك أو الريام في أصه العمه ف نوه محوب  

 اومووه وبوور ه  وولا ال ي ووره  ووو فووي ج ووا ، أمووا إذا  ، هه عووري لووه فبوور ئووللعمووه، وإذا كووان فووي أ نا
اسووبمر معووه عووري لووه واسووبمر معووه يكووون علووى حسووب  وووة  وولا الريووام و ووع ه، علووى حسووب  وووة 

ي فووفيكووون أ ووره  ،الريووام و ووع ه  وود يسووبمر إلووى ن ايووة العمووه فُيحببووه، و وود يسووبمر  لوويالح أو ك يوورحا
 العمه بقدره.
 طالب:........

 صب،.ال، األصه صالة ال
ه رحمو–مون اث وار، مون اثيواأل واألحا ُو  واث وار مموا سويلكره الم لوف  "باب ما جاي ار الريـاي"

" -هللا ْ  ِنن َما َأَنا َبشَ م رور عب حا على الريام:  "وقعلن هللا تعالى" "قعلن ُلكُ }ُق ث  {ر  من  [110]الكهف: م 
لمواذا  ألنوه بإور  -جوه  وعوال–بإر لي  له شيم من حقوق هللا  -عليه الصالة والسالم–الرسوا 
} ُلُكم  ث  {وال رق نينه وبين غيره من البإور  [110]الكهف: }من ْ  ِنن َمـا  [110]الكهـف: }ُيـعَحى ِنَلـر  }ُقـ

} ـــر  ـــعَحى ِنَل ُلُكم  ُي ـــث  ـــا َبَشـــر  من ـــ ،وأنوووبم ال ُُووووحى إلووويكم [110]الكهـــف: َأَن َم {}َأن  ـــد  ـــه  َواحن ـــم  ِنَل  ا ِنَلُهُك
الوولي يسووبح  العبو يووة ب كمل ووا، وال ي وووز أن ُيصوورا شوويٌم من ووا إلووى غيووره  االووه [110]الكهــف:

ا بورأ رجو  علوى ن سوه بواللوم إذ -جوه  وعوال– و هللا االه الواحد، وإذا ت مه اانسان في وحدانيبوه 
ا عليه شيٌم مون الريوام، موا الولي يصونعه لوك  ولا الم لووق الولي ال يملوك شوي حا  ال يملوك لوك  ور  

ا، ـ}َأن َما ِنَلُهُكم  ِن  ، و محباٌج إلى ما أنو محباٌج إليه ،و و م لوٌق م لك وال ن عح َن د  َاَمـن  َكـاَله  َواحن
ْ  َعَمًل َصالنًحا{ َيع َم ُجع لنَقاَي َرب نهن َال  الص الصوواب علوى ُسون ة النبوي الصال،: ال  [110]الكهف: َير 

وا هللاحبه  و العمه الصال، الولي ُن و  صو -عليه الصالة والسالم–  ،-جوه  وعوال –إذا كوان خالصح
ْ  َعَمــًل َصــالنًحا َوََل يُ  -صوولى هللا عليووه وسوولم–صوووابحا علووى ُسوون ة رسوووله  ــ َم َيع  ــرنك  بن }َال  ــاَدةن َرب نــش  َب هن عن

َباَدةن َرب ن كائنحا من كان..كائنحا من كان  [110]الكهف: َأَحًدا{ رنك  بنعن  .[110لكهف:]ا هن َأَحًدا{}َوََل ُيش 
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بوا ة ويبعبود وي يود فوي عبا توه؛ بلبحوا لل نوة أو خوفحوا مون النوار،  وه أشورك بع ،بيب الولي ُيعبود هللا
ووا موون علابووه أو رجووامح ل وابووه، وبلبحووا ا  بعووص المبصوووفة نصوووا علووى أن موون عبوود هللا خوفح  ربووه أحوودح

َباَدةن َرب نهن َأَحًدا{ل نبه  خه في اثية  رنك  بنعن  .[110]الكهف: }َوََل ُيش 
 الب:.........ط

 ماذا 
 المحبة فقه كما ُُلكر عن رابعة وغير ا.

َباَدةن َرب نهن َأَحًدا{ رنك  بنعن  –بلبحوا ل وابوه، و وو -وعوال جوه  –أنوو إذا عبودأل هللا  [110]الكهـف: }َوََل ُيش 
 ووو الوولي رتووب ال ووواب علووى  ووله العبووا ة،  ووو الوولي رتووب ال ووواب علووى  ووله العبووا ة،  -جووه  وعووال
، ا نيوي و أو اأخروي و اال وواب، ورغ وب فوي  وله العبوا ة مقرونوةح ن ولا ال وواب سووامح كوان  وابحووذكر  ولا 

من  اا كلا ُحِ   من كولا، لوم ي وره كولا، يعنوي أنوو إذا الحظوو  ولا ال وواب ت وون  ود أشوركو   
 لو كانو مالحظبه م  رةح ما ُذِكرأل في النص.

 ه،  ه  و ي اا من هللا أو من النار  األمر ال اني: اللي يعبد هللا خوفحا من نار 
 طالب: من هللا.

  يعنووي: أنووو إذا رأُووو فووي ُووِد أحوود  سوويف أو -جووه  وعووال- ووه  ووو ي وواا موون النووار أو موون هللا 
 عصا، وخ و أن يقبلك أو ي ربك بالعصا، أنو ت اا من السيف أو من حامه السيف 

 طالب: من حامله.
لى األري ما  ر، النار لو كانو موجوو ة نودون إرا ة  من حامه السيف، السيف لو كان ُملقى ع

جووه  –، كوم مون نووار  تمور ن وا وال تمسووك بإويم، فوال وا فووي حقيقبوه مون هللا  حاإل يوة موا تسواوي شووي
ا  ولا وال أ ور لموا  والوه، إنموا جعوه هللا في و -جوه  وعوال–والرجوام فوي حقيقوة األمور مون هللا  ،-وعال

ا ولولا لم و ،-جوه  وعوال–ال واب لمن يسبحقه، والبصورا ال اموه هلل األ ر لمن يسبحق ا، وجعه  لا 
ا وسالمحا؛ ألن م يإوشون على النوان، يقووا  و   في النار من لم ُُر  هللا أن ُيعلبه ن ا صارأل نر ح

 لل نة، و لا ال الم ما  و بصحي،.  اا من النار، وال رجوأل هللا راج  له: أنو ما خ و هللا ت
ه  وفي الرؤى المبعد ة حينما يمر بالنار، ويولكر أحوواا المعولنين،  -ة والسالمعليه الصال–النبي 

 سبح  مألنه  -جه  وعال-  و للاأل النار أو ألن  لا الُمعل ب خالف ما ُأِمر به فُعلِ ب ب مر هللا
ُلكر بعص المعلنين بالب صيه، وب مور  م ولوة مون  -عليه الصالة والسالم-ن الرسوا أمعنى  ما

 ال ن واا النوار  ال ن واا النوار ال لولات ا، وإنموا للولي ُيعولب ن وا نظيور السويف  عبو  ماذا أجه 
 نيد حامله.

 من كالم الصوفية. يمكن الم سر لم ُلكر شي حا
 بلعو اثية 
 نعم.طالب: 
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  لا األلوسي في ت سيره؛ ألنه يعبني ب  واا الصوفية.
َبــاَدةن و :-رحمــه هللا–قــال  ــرنك  بنعن ــِشــراكً  [110]الكهــف: َرب نــهن َأَحــًدا{}َوََل ُيش  ا كمــا اعلــه الــذين ا جلي 

ــكفــروا ب يــ لــه دنيــا، ومــن يطلــب بعم ا كمــا يفعلــه أهــْ الريــاي،ات ربهــم ولقائــه، وَل ِشــراًكا خفي 
نحــعه عــن الحســن، وصــح  اــر الحــدي   علــى تفســير الشــرك بالريــاي، ورو   واقتصــر ابــن جبيــر  

اــ ن  ة ذلــك تقــديم األمــر بالعمــْ الصــالح علــى هــذا النهــر،تســميته بالشــرك األصــغر، ويايــد ِراد
 صـالًحا وجهه حينئذ  ظاهر، ِذ يكعن الكلم ار قعة قعلك: من كان يرجع لقاي ربه اليعمْ عمـلً 

   .ار نفسه، وَل ُيراي  بعمله أحًدا ايفسده
عمـْ ال ِنر أعمْ: -صلى هللا عليه وسلم-من أن جندب بن زهير قال لرسعل هللا  وكذا ما رو  

َلـ  ا «هِن هللا تعالى َل يقبْ ما ُشعرنك ايـ»هلل تعالى، ا ذا اُطلنع عليه سرنر، اقال لر:  آليـة ان
ضـاارت تنعم َل يـببى ذلـك ِرادة العمـعم كمـا َل يخفـى، وقـد  -صلى هللا عليه وسلم-تصديًقا له 

" ْ  ُعمنْ لغرض   .األخبار أن كْ عم
 م من.ل ن من سرته حسنبه، وسامته سي به ف و ال

ا بموا فعوه،  وه ُو  ر  ولا  موا ُو  ر  ُو  ر، ال م وور علوى أنوه  أماألمر ال واني: مون أحوب أن ُيمود 
الص، في وال وائودو يقووا: إذا حود  بك ن سوك بوااخ -رحمه هللا–ُ  ر، ُحب المدا ُ  ر، وانن القيم 

 وور ذمووه إال فاعموود إلووى حووب الموودا وال نووام، فاذبحووه بسووكين علمووك أنووه ال أحوود ُن وو  مدحووه، وال ي
 هللا.

و وواا لووه: يووا محموود أعبنووي، فوو ن موودحي زيوون  -عليووه الصووالة والسووالم–وجووام األعرانووي إلووى النبووي 
 .«ذاك هللا»وذمي شين،  اا: 

لوى ال ُلب وو إلوى المودا، وال ُو  ر فيوه، وال إ ،عموم السلف على أنه م  ر، وأن اانسوان ال ُنبروي
 اللم.

  مده وذامه سوامح ول ن  ه مبلوب من المسلم أن يكون حا
 طالب:...........

 نعم.
 طالب:...........

فوي آيوة آا عموران البوي  -رحموه هللا–انون سوعدي  الإوي ؟ «ذلـك عاجـْ ُبشـر  المـامن» ما معنوى
َعُلعا{ في أواخر ا َمُدوا بنَما َلم  َيف  بُّعَن َأن  ُيح  اا: م  ووم اثيوة أنوه إذا أحوب   [188]آل عمران: }َوُيحن
ا ب  ت سير انن سعدي. ،الب سير موجو  أن ما فعه فال شيم عليه، وأظنأن ُيمد 

 طالب:.........
 أنو..أنو.

 طالب:.........
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 موجو  في المس د.
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

  ماذا
َة معجعد  .طالب: ار األجه

 موجو ، ل ن ما  ام الورق عندنا. نعم،
ة وااخووالص ع يوو ، والنيووة شوورو  علووى اانسووان أن علووى كووه حوواا المسوو لة   يقووة وحساسووة، والنيوو

، يعنوي -وهلل الحمود-ُب قد ا في كه لحظة بعص النان أو النوان علوى برفوي نقويص فوي م وسو  
بعص النان جام عنه أنه تعبود سوبعين سونة، و واا: أنوا أسوبحي أن أسو ا هللا ال نوة، لسوو بكوفم  

 -عليوه الصوالة والسوالم–مر وي  ال، النبوي  لل نة إنما أكب ي أن أسبعيل به من النوار،  ولا عملوه
 أمر أن نس ا هللا ال نة، وإذا س لناه أن نس له ال ر ون األعلى.

سواعة، وإذا  وبعص النان ي ل  في المس د بعد النان ُبقى لحالوه فوي المسو د، نصوف سواعة..
ي أموووره تحوورك البوواب  وواا: ُدخلووه المالئ ووة ُيسوولمون علووي، شوويم ُُبو وو   وولا   اانسووان ُبوسوو  فوو

ق كل ا، ويكون نين الرجام وال وا يعموه العموه الصوال،، وال ُيإورك بعبوا ة ربوه، وال ُلب وو لم لوو 
فووي عبا اتووه، وموو  ذلووك ُبوسوو  فووي نظووره إلووى ن سووه، وفووي نظووره إلووى النووان، نعووم إذا   ووم ن سووه 
وتوا وو ، ل ووون بعوووص النوووان ُبوا ووو  توا ووو  مووو  حيلوووة، توا ووو  أك ووور مموووا يسوووبحق ، ومموووا  وووو 

ا ما أعمله، والنان يإ دون عليوه أنوه يعملوه.  ومنبإ لا ر ومعروا عند النان أنه يعمله يقوا: أندح
 نُإشوكاا كبيور عنود بعوص النوان م وه الولالبوا   غير ُمر ي؛ من أجه أن ُيمودا بو ك ر، ف ولا 

ا خببوة، والقيوروغيور ذلوك م يوالمعاري، السيارة ت رب وتروا وتُبيعون بالسياراأل   ، يقووا: أنودح
ال موا ُيسب صوه عن وا، ي و م الإواري و  افي ا عيوبحو ألنُبيع ا  م يت الن وال تمإي وال تروا والعب

يسب صه عن عيوب   ي موجو ة في حقيقة األمر، فالإويبان حوريص، الإويبان لوه موداخه خ يوة 
 إلى  لوب النان. 

َسبَ "بعد أن ذكر تفسير قعله تعالى:  -رحمه هللا–قال الشيخ ابن سعد   َرُحـعَن }ََل َتح  يَن َيف  ن  ال ذن
َعَذابن َوَلُهم  عَ  َن ال  َسَبن ُهم  بنَمَفاَزة  من َعُلعا َاَل َتح  َمُدوا بنَما َلم  َيف  بُّعَن َأن  ُيح  ا َوُيحن ]آل  َذاب  َألنـيم {بنَما َأَتع 

قال: ودل  اآلية بمفهعمها على أن من أحب أن ُيحمد، وُيثنى عليه بما اعله مـن  [188عمران:
الخير واتباع الحق، ِذا لم يكن قصده بذلك الرياي والسمعة أنه غير مذمعم، بْ هذا من األمعر 
َ  بها المحسـنين لـه األعمـال واألقـعال، وأنـه جـاز  بهـا خـعا   المطلعبة التر أخبر هللا أنه يج

ِ  انـر :-عليـه السـلم-خلقه، وسبلعها منه، كما قال ِبراهيم  ـد  ْ  لنـر لنَسـاَن صن َعـ ـرنيَن{ }َواج  خن  اآل 
يَن . وقال: [84]الشعراي: َعـاَلمن ـننيَن{ *}َسَلم  َعَلى ُنعح  انـر ال  سن ـَن  ال ُمح  ]الصـااات:  ِنن ـا َكـَذلنَك َنج 
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ُمت قنـيَن ِنَماًمـا{ :وقد قال عباد الرحمن .[79-80 َنا لنل  َعل  وهـر مـن نعـم البـار   [74]الفرقـان: }َواج 
 انتهى." .لشكرعلى عبده، ومننه التر تحتاج ِلى ا

ون ُوب لص إذا رأى م وه  ولا، ويوب لص  ل ن المس لة من م اُ  األنظوار، ومون   وائ  األموور، م 
 من المو ف مائة بالمائة 

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
را بالمودا،  وم بعود ذلوك ال شويم، ُ موه أن ُيمودا وي و ما يمدحونه، وبعود  ولاال، صعب أنه ُ مه 

 . لبه مسبو  
 :.........طالب

را يم الن   ر ُ ة الند من الب  ير على القلوب ولوو بعود العموه، النود مون البو  ير  عنوا ممون ُذِكور إنو
غير، ل ن ال الم في آحا  النوان الولي ُبو  ر بو  نى كلموة؛ ولوللك جوام فوي  -علي م السالم–ونوا 

مووا فعووه أو لووم موون غيوور ت ريوو  موون يموودا  «احثــعا اــر وجــعه المــداحين التــراب»الحوودُ  الصووحي، 
، وجوووام فوووي بعوووص النصووووص مووودا بعوووص األفووورا ، وبعوووص النوووان فوووي اي عوووه ال شوووك أن لوووه أ ووورح 

وجووو  م، وال شووك أن النووان منووازا، ل وون اانسووان يعوورا  وودر ن سووه ويبحاشووى بقوودر اامكووان أن 
 ُبعري لمدا.

 لوي شويم وال يقوا انون القويم عون شوي  ااسوالم انون تيميوة أنوه إذا ُموِدا  واا: أنوا لسوو بإويم، وال
 مني شيم شي  ااسالم انن تيمية يقوا  لا: أنا لسو بإيم، وال لي شيم، وال مني شيم.

 أنــــا المكــــد  وابــــن المكــــد  وكــــذلك كــــان أبــــر وجــــد 
 ال  م األوا من مدارج السال ين. -أظن في آخر-راجعوه في آخر  او اا كالمح  

 يقوا  ماذااأللوسي 
ْ  ُعمنْ لغرض  دنيع  َل ُيقبْ،وقد تضاارت األخبااأللعسر يقعل: " رج أحمـد اقد أخـ ر أن كْ عم

نـه يرويـه عـن ربـه تعـالى أ -صلى هللا عليـه وسـلم-ومسلم، وغيرهما عن أبر هريرة عن النبر 
وأخـرج  «أنا خير الشركاي امن عمْ عمًل أشرك ايه غيره ابنا برئ  منه وهع للـذ  أشـرك»: قال

َار والبيهقر عـن أنـ   قـال: قـال رسـعل هللا  نـر بُتعـرض أعمـال »: -صـلى هللا عليـه وسـلم-الب
قــعا هــذا يــعم القيامــة اــر صــحف  ُمخت مــة، ايقــعل هللا تعــالى: أل -عــَ  وجــْ-آدم بــين يــد  هللا 

كـان  عملـه : ِنواقبلعا هذا، اتقعل الملئكة: يا ربر وهللا ما رأينا منـه َِل خيـًرا، ايقـعل سـبحانه
 .«لغير وجهر، وَل أقبْ اليعم من العمْ َِل ما أريد به وجهر



 

 

 
 

8 

 (45كتررررررررررررررررررررررررا  التو يررررررررررررررررررررررررد    شررررررررررررررررررررررررر 

 

8 

ن بـيحيـى بـن العليـد  والنسـائر، وابـن حبـان، والطبرانـر، والحـاكم، وصـححه عـن ،وأخرج أحمـد 
َاتـه َِل عقـا»: قال  -صلى هللا عليه وسلم-عبادة أن النبر  َا وهع َل ينـع  اـر غ ًَل الـه من غ

 .«ما نع  
 .د، والنسائر، والطبرانر، بسند  جيد  عن أبر ِمامة"وأخرج أبع داو 

 ُأمامة.
ْ  ِلــى النبــر  َا غــاقــال: أرأيــ  رجــًل  -صــلى هللا عليــه وســلم-"عــن أبــر ُأمامــة قــال: جــاي رجــ
دهـا ابعا  «َل شـري لـه»: -صـلى هللا عليـه وسـلم-يلتم  األجر والذكر ماله، اقال رسـعل هللا 

الى َل ِن هللا تعـ» :ثـم قـال «َل شري لـه» :- عليه وسلمصلى هللا–ثلَ مرار، يقعل رسعل هللا 
   ِلى غير ذلك من األخبار. «يقبْ من العمْ َِل ما كان له خالًصا، وابُتغر  به وجهه

بـ خل   كـان مـع أن اإلتيـان بـه ابتـدايً  ،ْ كعن السرور بالعمْ ِشراًكا ايـه محبًطـا لـهشكن واستُ 
 ن أن العمـْجيب بما أشار ِليه ار اإلحياي مـوأُ  ، تعالىنر أعمْ العمْ هللأالنية كما يدل عليه 

هـع و  ،ْ من أن ينعقد مـن أولـه ِلـى آخـره علـى اإلخـل  مـن غيـر شـائبة ريـايمن َل يخلع ِذا عُ 
ْ   ،صفىالذهب المُ  و ينعقـد أ ،محبط َل نفع ايه أو ينعقد من أوله ِلى آخره على الرياي وهع عم

كـعن يَل يخلـع طـروه عليـه مـن أن  وحينئـذ   ،عليـه الريـايثـم يطـرأ  ،من أول أمره على اإلخل 
 .بعد تمامه أو قبله

ظهــعره تـام ب وسـرور   غيـر محـبط َلســيما ِذا لـم يتكلـف ِظهــاره َِل أنـه ِذا ظهـرت رغبــة   :واألول
 .عليه ثاب  لكن الظاهر أنه مُ  ،خشى عليهيُ 

 ثـم ،طـهبأحو يـه اسـد مـا قارنـه ا ن كان باعًثا له علـى العمـْ ومـاثًرا ا ،وهع المراد هنا :والثانر
 .سر  ِلى ما قبله
 ."ار الصحابة وغيرهما وأبع نعيم   ة،وأخرج ابن مند

 منده، و اسه، وماجه كل ا بال ام.
 طالب: أحسن هللا ِليك.

 ."وأخرج أبع منده"
 انن..انن.

 عـن ،عن الكلبر ،ار الصحابة وغيرهما من طريق السد  الصغير وأبع نعيم   ه،وأخرج ابن مند"
و أقال: كان جندب بن زهير ِذا صلى أو صـام  -رضر هللا عنهما– عن ابن عباي   ،أبر صالح  
َاد اـر ذلـك لمقالـة النـاي ،ارتاح لـه ر بخير  كن اذُ  ،تصدِ  َمـن  َكـانَ }اَ  :وايـه نـَل قعلـه تعـالى ،اـ
ُجع{  ن ذلك محبط.قارن وَل شك أن العمْ الذ  يُ  اآلية، [110]الكهف: َير 

 ."لع على عملهاب الرجْ على اإلعجاب ِذا اطَ ثوذكر بعضهم قد يُ 
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 اُبلِ  .
 طالب: أحسن هللا ِليك.
قـال:  أن رجـلً  -هرضـر هللا عنـ-اقد رو  الترمذ  وغيره عن أبر هريرة  "ِذا اُطل نع على عمله،

ك أجران ل» :-عليه الصلة والسلم-اقال  ،طلع عليه ايعجبنريا رسعل هللا ِنر أعمْ العمْ ايُ 
ْ  لـه علـا باعثً  على ما ِذا كان ظهعر عمله ألحد   وهذا محمعل   «وأجر العلنيةأجر السر   ى عمـ

عليـه مـن  بْ بما يترتـب ،ولم يكن ِعجابه بعمله وَل بظهعره ،واَلقتداي به ايه ونحع ذلك ،مثله
 ة".ظهر أعماله الحسنبه أن يُ   قتدينبغر لمن يُ  :ولذا قيْ ؛ومثله داع سعي الظن ،الخير

 فيكون له أجر عمله، وأجر من يقبدي به.  لُيقبدى به
ْ  لن عَ  -صلى هللا عليه وسلم-والظاهر أن النبر "  ."م حال ك

.  كهِ 
ْ ن م حال لن عَ "  ."من هذا الرجْك

.  كهٌّ
ْ  م حــال لنــعَ " ف علــى حســب حالــه، ومــا ألطــ ابجــاب كــل   ،وجنــدب بــن زهيــر ،مــن هــذا الرجــْكــ

 .َل يخفى على الفطنلجندب كما  -عليه الصلة والسلم -جعابه
 -بـاي  عيمان عن ابـن عب اإلوالبيهقر ار شُ  ،وابن مردويه ،وابن أبر حاتم ،وأخرج ابن المنذر

عـالى ِلًهـا لـ  اآليـة اـر المشـركين الـذين عبـدوا مـع هللا تنَن أُ  أنـه قـال: -عنهمـاتعالى رضر هللا 
 وأنـ  تعلــم أنــه َلاــر أنـه حمــْ الشــرك علـى الجلــر،  وهــع ظـاهر   ،وليســ  اـر المــامنين ،غيـره

العـْ  ،وجه تقديم األمر بالعمْ الصالح على النهر عن الشـرك المـذكعر َِل بتكلـف يظهر حينئذ  
 .وإن كان الشرك أكثر شيعًعا ار الشرك الجلر ،العمعم أولى

 وقـد ،لً أصـ ئ وَل للقـار  ،اـل ثـعاب ايهـا للميـ  ،ويدخْ ار العمـعم قـراية القـرآن للمـعتى بـاألجرة
 ."هعا َل يتنبهعن بن وإذا نُ  ،بذلك والناي عنه غاالعن    عم  البلع 

مـن عمــْ عمــًل لــي  عليــه أمرنــا اهــع » :ألنوه عمووٌه لوي  عليووه  ليوه، فيوودخه فوي حوودُ  عائإووة
 .«رد
ت الطاعــا نــا هلل تعــالى وإنــا ِليــه راجعــعن؛ وقــد بــال  اــر العمــعم مــن جعــْ اَلســتعانة اــر ا"

ــــه ــــا عن ــــال الراغــــب  ،كالعضــــعي شــــرًكا منهًي ــــد ق ــــن معســــى اق ــــر ب ــــر المحاضــــرات: ِن عل ا
ــــد المــــبمعن  -رضــــر هللا تعــــالى عنهمــــا-الرضــــا  المــــا حضــــر وقــــ  الصــــلة رأ   ،كــــان عن

 لــــع تعليــــ  هــــذا: -هللا تعــــالى عنــــه ررضــــ- اقــــال الرضــــا ،الخــــدم يبتعنــــه بالمــــاي والطســــ 
ــــعل ،بنفســــك ــــالى يق ــــ ن هللا تع ــــهن َال يَ  :ا ــــاَي َرب ن ــــع لنَق ُج ــــاَن َير  ــــن  َك ــــ}َاَم ْ  َعَم ــــ َم ــــع  َوََل  النًحاًل َص

َباَدةن َرب نهن َأَحًدا{ رنك  بنعن  .و[110]الكهف: ُيش 
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ووور لوووه الموووام  -عليوووه الصوووالة والسوووالم– وووي ااعانوووة علوووى الو ووووم في وووا شووويم  النبوووي  كوووان ُيح  
 .الر ا غير مر ي، موسى فيه ما فيهوُيصب عليه ال إشكاا في ذلك، ل ن 

للتفريــع  كـروه، والظـاهر أن الفـايملـيعم الحـرام وال ؛ولعـْ المـراد بـالنهر هـذا مطلـق طلـب التـرك"
كـعن على قصر العحدانية عليه تعالى، ووجه ذلك على أن كعن اإلله الحق واحًدا يقتضـر أن ي

شـراك وعـدم اإل ،صـالًحا واقتضاي ذلك عمـْ الطـامع اـر كرامتـه عمـلً  ،ار غاية العظمة والكمال
 ا،لًهـِلى علـى كعنـه تعـا تفـرع  مر بالعمـْ الصـالح األمـ :بعبادته مما َل شبهة ايه كذا قيْ، وقيـْ
لنهر على عْ هذا وجًها لتقديم األمر على اواحًدا، وجُ  اإللهوالنهر عن الشرك متفرع على كعن 

فهم، ووضـع ما رو  عـن ابـن عبـاي وهـع كمـا تـر ، وقيـْ: التفريـع علـى مجمـعع مـا تقـدم الـيُ 
َيـادة التقريـر ؛ن الربعبيـةعضع الضمير ار المعضعين مع التعـرض لعنـعامالظاهر  عار ولإلشـ ،ل

 .وترًكا ووجعب اَلمتثال اعلً  ،بعلية العنعان لألمر والنهر
ة ِلــى بالتــاي الفعقيــة علــى اَللتفــات مــن الغيبــ)وَل تشــرك  اــر روايــة الجعفــر  وقــرأ أبــع عمــرو  

 .أيًضا من الخطاب ِلى الغيبة االتفاتً  ): )بربهويكعن قعله تعالى ،الخطاب
ـــة بـــن أبـــر ســـفيانهـــذا وعـــن  ـــه– معاوي ُجـــع{أن هـــذه اآليـــة  -رضـــر هللا عن ـــن  َكـــاَن َير   }َاَم
َل  آخر آية   ِلى [110]الكهف:  ".وهللا تعالى أعلم ،والحق خلاه ،وايه كلم ،ن

  كلا ت سير اثية.
 طالب: انتهى.

 انب ى 
 .نعمطالب: 

 ومعروا: أن مون يعبود هللا يعني ما أشار إلى أنه يعبني ب  واا الصوفية، و لا  وا مإ ور عن م
من أجه  وابه من أجه ال نة، أو ال وا من النار أنه  خه في اثيوة  ولا معوروا عون م؛ ولوللك 

وا فوي جنبوك  ال و يعبدونه بالحب فق ، وللا ُُلكر عن رابعة العدوية أن ا تقوا: إل ي ما عبدتك بمعح
وووا مووون نوووارك، وإنموووا عبدتوووه بالحوووب، وشوووي  ااسوووالم يقووووا: مووون ع بووود هللا بوووال وا وحوووده ف وووو خوفح

، ومون عبوده بالحوب وحوده ف وو محروري، يعني: خوارجي، ومون عبود هللا بالرجوام وحوده ف وو ُمرجوي
 زندُ .
 ت  ه.

 طالب:........
 الند من ال م  نين األمور ال ال ة الحب م  ال وا والرجام.

 طالب:........
 ي جر    لبه من ال وا والرجام زندُ .زند ة، الل



 

 

 

 

 

 

1

1  
11 

 11 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ى صول–إلوى النبوي  و يعنوي:مراعًعـا -رضر هللا عنه–عن أبر هريرة : و-رحمه هللا تعوالى–  م  اا
 فمووا ُي وواا ُيسوومى  وولا الحوودُ  عنوود أ ووه العلووم  دسي.. دسووي،"قــال هللا تعــالى"  -هللا عليووه وسوولم

 من غير القرآن  و الحدُ  القدسي. -جه  وعال–إلى هللا 
رَ » "قال هللا تعالى َنى الشُّ كن َأَنا َأغ  ر  َنى»نوه  و لي  له شريك، ف و « َكاين َعنن الش ن ـَرَكاين  َأغ  ه  و« الشُّ

 ُدا على أن له شركام  
 طالب:........
 الل  ..الل  .
 طالب:........

 ما ُدا 
 طالب:........

 ماذا 
 طالب:........

كن » ـر  َرَكاين َعنن الش ن َنى الشُّ عليوه -لوى النبوي عب يعنوي: م وه موا  والوا فوي المو ووذ المكولو  «َأَنا َأغ 
ث  الوا: المو وذ شرُّ األحا ُ ، ومن األحا ُ  يعني:  و مون عمووم موا ُُب حود   -الصالة والسالم

 به، أو على حدِ  زعم وا عه ُ عم أنه حدُ .
كن »ل ن  نا إذا  اا:  ر  َرَكاين َعنن الش ن َنى الشُّ م مون ، علوى حود زعويعني: على حد من أشورك« َأَنا َأغ 

 أشرك.
َْ َعَملً َأنَ » كن َمن  َعمن ر  َرَكاين َعنن الش ن َنى الشُّ  .«ا َأغ 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 لو على حد زعم م ما  و بإريك ولو أشرك، الُمإر ك به لي  بإريك، ولو ُأشِرك. 

َْ َعَملً » ي، القلبو ن رة في سياق الإرط، فبعم أي عمه   ه أو ك ر، والعمه يإومه العموه« َمن  َعمن
  والعمه البدني؛ ألن عمه الن رة في سياق الإرط تعم.

ُتــهُ » ــرن ، َتَرك  ــر َغي  ــَرَك انيــهن َمعن َكهُ » يعنووي: العامووه« َأش  ــر  "رواه  ركه ممووا فيووه شوويعنووي: مووا عِموو« َوشن
 .مسلم"

بنـُرُكم  »: امراعًعـ -رضـر هللا عنـه– سعيد   أبر وعن م  واا: و ُكم  بَأََل ُأخ  ـَعُ  َعَلـي  ـدن  َمـا ُهـَع َأخ  ن   عن
؟ الن ج  يحن الد  َن ال َمسن المسي، الدجاا اللي ُأِمرنا باالسبعاذة منه في آخور كوه صوالة ال شوك أنوه " «من

ا، وفبنبه عظيمة، ل ن أخوا من ذلك الإورك ال  وي الولي  وو الريوام؛ ألن المسوي، الودجاا  م وُّ
بر عليووه، ل وون الريووام بالصوو -جووه  وعووال–شوويم محسووون، وُيمكوون أن ُتب  وواوز محنبووه نبوفيوو  هللا 
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اللي حاجر من حاجر يعني: إن ن وأل في  لا األمور موا ن ووأل مون ال واني، إن ن ووأل فوي  وله 
ا، وأما مون وفقوه هللا  ورز وه ااخوالص  -جوه  وعوال–اللحظة ما ن وأل من ال انية، ف مره خبيٌر جد 

  و إليه.   لا في الرالب أنه ُن و، ل ن  د يعري ل لا ما يعري، ُ م ُدفعه وال ُلب
ــُرُكم  »و بن ــيحن الــد  بَأََل ُأخ  ــَن ال َمسن ــدن  من ن  ُكم  عن ــي  ــَعُ  َعَل ؟َمــا ُهــَع َأخ  الن نووي بووال واب، كُ " بلــى: قــالعا «ج 

 ُيمكن أن يكون مسلم يسم   لا ال الم وال يقوا نلى  
 طالب:........

ــى"وال  وواك.  األمووور الم وفووة كووهٌّ ُُريوود اتقام ووا، كووهٌّ ُُريوود ال ووالص من ووا، والن وواة ــالعا بل كيووف  "ق
ـــال:  -ر ووووان هللا علوووي م–مووون ال ُنبووو  عووون ال ووووى، والمقووووا ل وووم الصوووحابة  -القائوووه –و وووو "ق
ُك ال َخفنــرُّ » ــر  ُْ َاُيَصــل ن »" بيووب موا  ووو الإوورك ال  ووي   واا: "«الش ن ُجــ ي ن َيُقــعُم الر  لنَمــا  ُن َصــَلَتَه،ر َاُيــََ

  ْ  د".رواه أحم« ِليه َيَر  منن  َنَظرن َرُج
ي بيب إذا كان اانسان إذا صلى الراتبة في المس د زين ا، ولو لم يكن عنده أحد، وإذا صال ا فو

 البيو اعبا  أنه ُيصلي ا على أي وجه، إن على المسلم أال ت بلف صالته ال بم ور ه، وال بح وور
ووو  في وووا، وإذ ا كوووان ال ماعوووة، وبع ووو م يعمووود إلوووى العكووو  إذا صوووار بم ووور ه زين وووا وأبال وووا وت إ 

 بح رة جماعة خ ف، و لا من أجه  
 طالب: ِخفاي العمْ.

 إخ ام العمه، وبر  الريام والب لص منه.
ي نُن َصَلَتهَ » ُْ َاُيَصل نر َاُيََ ُج ون مون البرائوف ُولكر  «ِليـه ْ  َظرن َرجُ لنَما َيَر  منن  نَ »لمواذا   «َيُقعُم الر 

ووو  م و ووواا لوووه: وصوووايم بعووود، نسووو ا هللا أبووواا صوووالته، فسوووم  مووون يمدحوووه، فالب وووو إلوووي اأن ش صح
 العافية.

ُُوجوود موون بعووص موون يسووبدرج فووي  وولا البوواب شوويم م ووحك، السوويما إذا اسبرسووه اانسووان فووي  ا
 الن    عي ة.. الن    عي ة.ف لا الباب وال أو ف ن سه عند حدِ  ا، 

 طالب:........
 عليوه الصوالة–أ، فو خبره النبوي اسبم  إلى أني موسى و و يقر  -عليه الصالة والسالم–نعم، النبي 

 أنه اسبم  إليه،  اا: لو علمو لحبرته لك تحبيرحا.  ه ُدخه في  لا الباب   -والسالم
 طالب: َل يدخْ.

ه السوووبماع -عليوووه الصوووالة والسوووالم–ال ُووودخه، لمووواذا  ألنوووه ُُريووود أن ُُووودِخه السووورور علوووى النبوووي 
ي ثن إذا سوم  القوارا اثيوة مون القورآن بصووأل به خيور ال والم. ا للصوأل الحسن ال ميه اللي ُأ ِ 

 ارا وت  ر وخإ  وبكى، وسم  اثية ن س ا بصوأل آخر وال أ رأل فيه،  ولا موا ُُوجود عنود النوان 
، وتسومع ا مون آخور فبو  ر اكل م أو ُجل م   لا موجو  تسم  اثيوة مون فوالن موا تحورك فيوك سواكنح 
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ـَعاتنُكم   َزين ُنـعا»فيك؛ وللا جام األمر بالبرني بوالقرآن  ُقـر آَن بنَبص  البرنوي بوالقرآن ال شوك أنوه ي عوه  «ال 
 اانسان ُب  ر،  ه يكون الب  ير للقرآن أو للصوأل 

 طالب: للقرآن.
لبو  ير صوار البو  ير مون القورآن  نعوم ا فورق  هيقورأ جريودة موا فيو كموا ايقرأ  رآنحو ابيب لما تسم  واحدح 

الموو  ِ ر بصوووته  وورأ موون ُكبووب الحوودُ  موو الح  ووه  للقوورآن الموو  ى ن وولا الصوووأل؛ ولووللك لووو  وورأ  وولا
 ُبكي اانسان إذا سم   إنما ُبكي للقرآن الم  ى ن لا الصوأل.     

 طالب:........
ر، والب سوووير علوووى أنوووه برغيوووب والبر يوووب، والمروووازي والسووويال م وووور علوووى أن ف وووائه األعمووواا، وال

 الم فوي  ولا البواب، وجوروا علوى ذلوك الن غيوره كوعوُُبسام، في أسانيد ا، وُنقه عن اامام أحمد و 
وإن كان  ووا  ،و لا منقوا عن ك ير من أ ه العلم ،ُيإد ون في أحا ُ  ال  ائه، وبع  م ُرى 

ال موووا ير  وووو األوا،  ووووا جموووا ير األئموووة  وووو األوا، وُنقوووه عووون بع ووو م أنوووه ال فووورق، يعنوووي: 
 ال  ائه، واألحكام، والعقائد كل ا ال فرق نين م.

ُن مبلووب، وعموه السولف علوى... نوه نقوه النوووي ااجمواذ وعلى كه حوا ا البحوري فوي أموور الودِ 
نقووه ااجموواذ، موو  أن ااجموواذ منقوووي؛ ألن فيووه علمووام  ،علووى البسووا ه فووي أحا ُوو  ال  ووائه

 خال وا.
ـــه مســـائْ: :-رحموووه هللا– ووواا  ـــة الكهـــف"  "اي ـــى: تفســـير آي ـــر  األول ـــا َبَش ـــا َأَن َم ْ  ِنن  ـــ ُلكُ }ُق ـــث  { من  م 
 اآلية. [110كهف:]ال
ُتــهُ »" الصــالح العمــْ رد اــر العظــيم األمــرهــذا  :الثانيــة" َكهُ  َتَرك  ــر   رد اــر العظــيم مــراأل"هــذا « َوشن

َْ َعَمـــلً »" هللا لغيـــر شـــري   دخلـــه ِذا الصـــالح العمـــْ ـــ ـــَرَك انيـــه َمـــن  َعمن ـــرن  َأش  ـــرن ، َتَرك   َمعن ُتـــُه َغي 
َكهُ  ر   .«َوشن

َرَكاين »" الغنى كمال وهع لذلك، المعجب السبب ذكر :الثالثة" َنى الشُّ  جوه  –ماا الرنى هلل ك« َأَنا َأغ 
  فرناه ال يعبريه نقص. ،-وعال
مسوة خل يود مون النوان فوي م  لوو م موعوة ور وة مو الح " الشـركاي خيـر أنـه األسباب من أن :لرابعة"ا

 ايسوويرح  أنووي م شووي حا  وو الم الور ووة وِر وووا عوون ،موون األوال  فووي م الرنووي، وفووي م المبوسوو ، وفووي م ال قيوور
ا،  ه تحصه المإاحة نين الرني السوي ما  و الب يه أو الإحي،، الرني السوي إذا كوان  ولا  جد 

ا،  ووه ُيمكوون أن تحصووه مإوواحة  االنوولر يسوويرح  محاكموواأل ومقا وواة  ف يووف بووالرني الوولي ال  أوجوود 
 يعبري غناه نقٌص نوجه  من الوجوه  

  من أُن ن خل " الشركاي خير أنه األسباب من أن :لرابعة"ا
 طالب:........

 .نعم



 

 

 
 

14 

 (45كتررررررررررررررررررررررررا  التو يررررررررررررررررررررررررد    شررررررررررررررررررررررررر 

 

14 

 طالب:........
 ما ُل م،  ه الرنى ُدا على ال يرية  

 طالب:........
 ألن من لم ُبصف بال يرية ال ُبرك نصيبه  و فيه ُبعد.

ن موأنه ي اا علي م " الرياي من أصحابه على -صلى هللا عليه وسلم– النبر خع  :الخامسة"
  اا علي م من الدجاا.الريام أك ر مما ي

ــ أنــه :السادســة" وور الريووام يعنووي:" ذلــك راس  ْ  وعــل- هلل صــلر المــرييُ  أن" فس   ،األصووه  وولا" -جــ
 ل ن ُُ ين  له الصالة ِلما ُرى من نظر رجه." رجْ نظر من ير   لما َينهايُ  لكن"

 وهللا أعلم، وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
  ى عبدك. الل م صهِ  وسلم عل

 
       

 
 


